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 Zure antzera, Jauna, gaitezela ibili, 
 zure antzera, Jauna: on eginez beti. 
 
 
Ama maite, Maria, 
egiguzu lagun 
zure bitartez Jesus 
ikusi dagigun. 

JESUS MUNDUKO ARGIA 
Jesus zinezko egia. 
Jesus betiko bizia. 

 
 
 

 
 

 
 

 



—   10   — 

—Hona hemen Jaungoikoaren Bildotsa, hona 
munduko pekatua kentzen dauana: zorion-
tsuak Jaunaren mahaira deituak. 

 
* Jauna, ni ez naz inor zu nire etxean sartzeko, 

baina esaizu hitz bat eta osatuko naz. 
 
 
 
Jaunartzerako abestia 
 
Hemen gaituzu, Jauna, ogiaren eske: 
bizi behar honetan ahuldu baikintezke. 
Zure gorputz santua hartu nahi genduke. 
Zu gabe bizitzerik ezingo genduke. 
 
Munduak behar badau eguzki-argia, 
mendiko abereak iturri garbia, 
orobat (gu danok) nahi badogu barruko bizia, 
beharrezkoa jaku zeruko ogia. 
 
Jauna, zure grazia lagun dakigula 
ogi hau jan dagigun behar dan bezela. 
Ez ahaztu txarrerako jarriak gauzela, 
arren, zuzen ta leial bizi gaitezela. 
 
 
 
(Gurejauna gorde ondoren, isilunetxo bat egin daiteke, eta 
oharrak eginez —balegoz— otoitza esanez amaitu). 
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Gurekin dugu, maisu ta lagun 
gurekin dugu, gurekin Jauna, 
egin dezagun zuzentasunez 
ta maitasunez bere esana. 
 
 
Damu-otoitza 
 
Ez ete da egia gaur egingo jakun salakuntzea: 
lepondogogor garala? maite dogula Jainkoa eta 
haren entzule garala uste izan arren, gure joka-
bideak badino besterik. Damutasunez jo daigun 
Jainkoaren errukira: 
 
—Jesus Jauna, zeure herrian ere baztertua izan 

zinana, erruki, Jauna. 
—Jesus Jauna, zeure herrikoen hozkeria jasan 

behar izan zenduana, Kristo, erruki. 
—Jesus Jauna, Jainkoaren erreinua iragarteari 

amore emon ez zeutsona, erruki, Jauna. 
 
Aintzarako 
 Goretsi daigun guztion Egile eta Aita/Ama 
dogun Jainkoa: 
 
Jauna, gure Jainkoa:  BEDEINKATUA ZU 
Zeru-lurren egile:  BEDEINKATUA ZU. 
Guztien Salbatzaile:  BEDEINKATUA ZU. 
Gure Jabe zara-ta:  BEDEINKATUA ZU. 
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ESKARIAK 
 
† Aldian aldiko eta lekuan lekuko profetak, au-
torleak, dituala beharrezko entzun dogu; jo dai-
gun eskarietara eskuzabaltasunez: 
 
—Elizan benetako profetak sortu daitezan, Naza-

reteko Jesusen antzera bizi izanez beragana 
eroan gaiezan, eskatu deiogun Jaunari. 

 
—Sufritzen dagozanen alde: handigureak erretan 

dauan gizarte honentzako laguntzarako oi-
huak izan daitezan, eskatu deiogun Jaunari. 

 
—Lanik aurkitu ezinda bazterreraturik aurkitzen 

diranen alde: ez ikusiak izatetik urtean eta 
agerian jarri daitezan sufritzen daben bide-
gabekeria salatzen, eskatu deiogun Jaunari. 

 
—Mundu ziurragoa eta erosoagoa amesten dogu-

nok eskuzabaltasuna, laguntza eta larregike-
riak alde batera iztea jokoan jarri daiguzan, 
eskatu deiogun Jaunari. 

 
—Daukaguna aintzat hartzen jakin daigun inore-

nik amestu barik, eta geuretik alkarbanan-
tzen jardun daigun, eskatu deiogun Jaunari. 

 
† Gure otoitzak Jesus Jaunak irakatsitakoan 

—   5   — 

Zelan morroien begiak nagusien eskuetara 
eta neskamearen begiak 
    etxekoandrearen eskuetara, 
holan dagoz gure begiak Jaunagana, 
gure Jainkoagana, 
gutaz erruki dadin arte. R/. 
 
Erruki gutaz, Jauna, erruki! 
Buruz gain gagoz mespretxuz, 
buruz gain ustetsuen burlaz, 
harroen irainez. R/. 
 
 

HITZAREN LITURGIA 
 
 
Lehenengo Irakurgaiari Oharra 
 

Jainkoak berera behartu gura gaitu ala bere gogoa azaldu 
gura deusku eta geuk aukeratu daigula? Zein da gure jokabi-
dea? Ea profeteari zer erantzuten deutsogun… 
 
 
Ezekiel Profetearen liburutik   (Ez 2, 2-5) 
 
Egun hareetan, Jaunaren espiritua sartu zan nigan eta zutunik 
jarri ninduan, eta berba egiten eustanari entzun neutsan esa-
ten: «Gizaseme, israeldarrakana bialtzen zaitut, jente bihurri 
horreekana; horreek eta horreen asabak nire aurka jagi dira 
gaur arte. Seme-alaba burugogor eta setatsu horreekana bial-
tzen zaitut nire mezua adierazotera. Holan, entzun ala ez, 
jakingo dau herri bihurri horrek badauala profeta bat euren 
artean». 

Jaunak esana 



—   2   — 

† Aitaren eta Semearen eta Espiritu santuaren 
izenean. 
—Amen. 
 

† Ondo etorri, senideok, urtean zeharreko 14. 
domeka honetako elizkizunera. Prestatu gaite-
zan astinalditxo bat hartzeko, eta bizikeraz eta 
jokabidez aldatzera deituak izateko. Ibilbide 
honetan urraska joan behar dogu: hauxe da bi-
hozbarritze ibilbidea. 
Ezin dogu ukatu handizale gareana, eta geuk 
irabazi gura izaten dogula, eta geureak edo geu-
reek irabazten dabenean poz handia hartzen do-
gula. Baina Jainkoak makalengana bialdu gura 
gaitu, hareen ondoan egoteko, hareen lagun-
tzaile izateko… 
Ez gara danok horretarako gauza… Harrapatu 
gaizala Jainkoan deiak eta erantzun deiogula 
eskuzabaltasunez. 
 
 

Sarrera-abestia 
 

Goazen alkarturik 
biztuta fedea, 
argitan zabalik maitasun bidea. 
 
Entzun dezagun apaltasunez, 
entzun dezagun Jaunaren hitza, 
bere hitzetan gure egia, 
gure indarra, gure bizitza. 
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OTOITZA 
 

Badakigu, Jauna, makalak garana 
eta ezin geintekezela harrotu gure makaltasunetaz. 
Horrexegaitik joten dogu besteenak salatzen 
eta geureak ahalik eta ondoen ezkutatzen. 
 
Oraindino ez dogu onartzen, Jauna, 
halangoxeak egin gaituzula eta maitatzen, 
eta zeure eginkizunetara egiten deuskuzula dei 
gure inguruan profeta lana egiteko. 
 
Emoiguzu hain beharrezko dogun ausardia 
gure eta senideen makaltasunei ez ikusia egiteko, 
gure ahalmenak besteen zerbitzuan jarteko 
eta beti Jesusen ikasle 
    eta jarraitzaile lez jokatzeko. 
 
 
† Bedeinka gaizala Jainko ahalguztidunak: Aitak 
eta Semeak eta Espiritu santuak. 
—Amen. 
 
† Goazen Jaunaren bakean. 
—Eskerrak Jainkoari. 
 
Aukeratu AMAIERA ABESTIA… 
 
ESKERRIK ASKO, JAUNA, BIHOTZ-BIHOTZETIK 
ESKERRIK ASKO, JAUNA, ORAIN ETA BETI. 
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Jesus, Jainko-Semea: BEDEINKATUA ZU. 
Guregatik hil zara:  BEDEINKATUA ZU. 
Aitak biztu zaitu-ta: BEDEINKATUA ZU. 
Gure artean zagoz:  BEDEINKATUA ZU. 
 
Espiritu Santua:   BEDEINKATUA ZU. 
Bizien bizigarri:   BEDEINKATUA ZU. 
Poz-emoile bikaina:  BEDEINKATUA ZU. 
Negarretan pozgarri: BEDEINKATUA ZU. 
 
 
Egin daigun otoitz Jesus gure Jaunak egiten 
eban lez: horretarako salmoak erabiliz. Salmu-
gileak lagunduko deusku Jainkoa goraltzearen 
poza hartzen. 

 
 

(otoitz hau jesarrita egin daiteke) 
 

ERANTZUN-SALMOA 

 
 

R/. Gure begiak Jaunagana dagoz, 
gugaz errukitu dadin arte. 

 
 
Zugana jasoten ditut begiak, 
zeruan errege zaran Horrengana. R/. 
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indar hartu daian, esan daigun gogotsu, Jesusek 
berak irakatsitako otoitza: 
 

GURE AITA ZERUETAN ZARANA, 
SANTU IZAN BEDI ZURE IZENA, 
ETOR BEDI ZURE ERREINUA, 
EGIN BEDI ZURE NAHIA 
ZERUAN BEZELA LURREAN ERE. 
EMOIGUZU GAUR EGUN HONETAKO OGIA, 
PARKATU GURE ZORRAK 
GEUK ERE GURE ZORDUNEI 
PARKATZEN DEUTSEGUN EZKERO 
ETA EZ GU TENTALDIRA EROAN 
BAINA ATARA GAGIZUZ GATXETIK. 

 
(Gurejauna altara gainean jarri daiteke. Agurtu ondoren —
belauna okertuz edo burua makurtuz—, esan): 
 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
 

—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 
munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 

 

—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 
munduko pekatua: EMOIGUZU BAKEA. 

 
(Hostia bat eliztarrei erakutsiz, esan:) 
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Bigarren irakurgaiari 
 

Jakintsuak edo ahaltsuak garalako aukeratu ete gaitu, ba, 
Jainkoak? Edo… gura ete dogu, ba, Jainkoak aukeratu gaizan? 
 
San Paulo Apostoluak Korintoarrei egindako bigarren gutu-
netik   (2 Ko 12, 7-10) 
 
Senideok: Nire burua dan baino handiagotzat jo ez dagidan, 
haragian sartuta daukadan eztena emon jat, jo eta jo dara-
bildan Satanasen ordezkaria, harrotu ez naiten. Hiru bider 
eskatu deutsat Jaunari, kendu dagiala hori nigandik, baina 
Berak esan deust: «Nahikoa dozu nire laguntza, nire indarra 
makaltasunean gauzatzen da-eta bete-betean». 
Pozik harrotuko naz, beraz, neure makaltasunaz, Kristoren 
indarra bizi daiten nigan. Horregaitik, pozik nabil Kristogaitik 
jasaten dodazan makaltasun, irain, beharrizan, erasoaldi eta 
estualdietan. Makala nazanean, orduan naz-eta indartsu. 
 

Jaunak esana 

 
 
Ebanjelioa 
 
Sarri entzuten eta esaten dogun egia entzungo 
dogu gaurkoak. Ez daitela gure erantzun barik 
gelditu; ez gaizala lehengotan itzi. Egin deiogun 
harrerea Aleluia abestuz, zutunik. 

 
ALELUIA! ALELUIA! ALELUIA! 

 
 
Jesu Kristoren Ebanjelioa San Markosen libu-
rutik      (Mk 6, 1-6) 
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Aldi haretan, Jesus bere herrira joan zan, ikas-
leak ondoren zituala. Hurrengo zapatuan, sina-
gogan irakasten hasi zan. Entzule askok, harritu-
rik, honan inoen: «Nondik dau Honek hori guzti-
ori? Zer da emon jakon jakituria hori? Eta honen 
eskuz jazoten diran mirari horreek? Hau ez al 
da, ba, arotza, Mariaren semea eta Santiago, 
Jose, Judas eta Simonen anaia? Eta honen arre-
bak ere ez al dira hemen gure artean bizi?» Eta 
ezin eben sinistu Haregan. 
Jesusek esan eutsen: «Profeteari edonon emo-
ten deutsoe ohore, bere herrian, senitartean eta 
etxean izan ezik». 
Eta ezin izan eban han miraririk egin; holan ere, 
gaixo bakar batzuk osatu zituan, eskuak gainean 
ezarriz. Eta harriturik egoan hareen sinesgogor-
keriaz. Gero, inguruko auzoetan ibili zan, ira-
kasten. 

Jaunak esana 
 
 

(Ondoren DIRU-BATZEA, egin daiteke) 
 
Oharra 
 
Bada konpromiso bat gure beharrizanei erantzutea, 
eta gure inguruko behartsuei laguntzea. Horren 
ezaugarri dogu orain egiten dogun diru-batzea: be-
hartsuaren ondoan gagozela adierazten dogu. Hau 
Jesusengandik beragandik ikasi dogu. 
 


